
 

 

 

KERTÉSZETI SZAKVÉLEMÉNY 

BUDAPEST, VII. KERÜLET, VÁROSLIGETI FASOR 35/a. 

TELEK GESZTENYE FÁJÁRÓL 

 

 

 

 

 

 

 

A SZAKVÉLEMÉNYT KÉSZÍTETTE: 

 

Fodor Mátyás 

Okleveles tájépítészmérnök, K01 5232 

Favizsgáló és faápoló szakmérnök FV-21/07 

1126 Budapest, Németvölgyi út 9.  

 

2022. 07. 04.   



ELŐZMÉNYEK 

 

A Budapest., VII. kerület Városliget fasor 35/a. szám tulajdonosa keresett meg a telken található fák  

vizsgálatával kapcsolatban. A telken található fákat felmértem 2022. februárjában. Jogerős fakivágási 

engedély birtokában kivágásra került 1 db akácfa. Jelen megbízás a telken található 1 db 

gesztenyefára vonatkozik. 

Vonatkozó jogszabály és rendelet:  

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2015. (X. 30.) 

önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről. 

 

FELMÉRÉS 

2022. 07. 04-én helyszíni bejárás keretében a gesztenyefát vizuális vizsgálattal megvizsgáltam. A 

favizsgálat során a Magyar Faápolók Egyesülete által javasolt favizsgálati módszert alkalmaztam, az 

eredményeket a favizsgálati adatlapon rögzítettem. A bejárás során megtekintettem és alaprajzra 

felvezettem a telken található többi fát is (1 db platán).  

A fa a tavaszi kihajtást követően elhalt, jelenleg a teljes lombozata elszáradt. Jelen állapotában a 

kiszáradt fa balesetveszélyes, ezért kivágása indokolt. 

 

 

  

 

 

 

2022. 07. 04. 

Fodor Mátyás 

Okleveles tájépítészmérnök,  

Favizsgáló és faápoló szakmérnök FV-21/07 

1126 Budapest, Németvölgyi út 9.   



HELYSZÍNRAJZ - BUDAPEST, VII. KERÜLET, VÁROSLIGETI FASOR 35/a. 

 

 

 

 

2. fa: vadgesztenye 

törzsátmérő: 44 cm 

1. fa: fehér akác 

2022. év elején  

engedély birtokában 

kivágásra került 

3. platán fa 

törzsátmérő: 120 cm 

térkép forrása: Google maps 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum TÓTOK
ZOLTÁN ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.07.08. 12.06.47


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: TÓTOK ZOLTÁN
Születési hely: GYÖNGYÖS
Születési dátum: 1977.11.28.
Anyja neve: REJLIK MÁRIA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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